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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 27. 4. 2020
Přítomni:

prof. Škoda, dr. Balkó, dr. Bertl, mgr. ing. Černý, ing. Hřebejková, dr. Zilcher

Omluven:

xxx

Předmět jednání:
prof. Škoda
1. Informace o uvolňování mimořádných opatření v souvislosti se šířením Covid-19 platné
od 27. 4. 2020 byly zaslány vedoucím kateder a za účelem informování studentů vyvěšeny
na webových stránkách fakulty: https://www.pf.ujep.cz/cs/18750/oznameni-vedenifakulty-usneseni-vlady-cr-c-455.
Z mimořádných opatření dále vyplývá:
 Stále dodržujeme režim s preferencí home office.
 Na konzultacích by se vyučující měli se studenty domlouvat individuálně. Netrvejte na
dodržování vypsaných konzultačních hodin, mohlo by se stát, že dojde ke "srocení"
více než 5 osob. Režim individuálních dohod na termínech konzultací toto riziko
eliminuje.
 Nadále je možné držet omezený režim provozu na katedrách, tj. zkrácená doba
přítomnosti sekretářek a akademických pracovníků, postačí přítomnost „služby“ jako
při letním prázdninovém provozu.
 Přítomnost doktorandů na pracovišti minimalizujte. Pokud individuálně konzultují
nebo zkouší, pak na pracovišti být mohou. Mohou i vykonávat službu v katedrálních
studovnách, ale pouze pro výdej a příjem knih, ne prezenční výpůjčky.
 Všechna tato opatření platí přiměřeně i pro frekventanty programů a kurzů CŽV PF
UJEP.
2. Náměstek primátora Ústí nad Labem pan Mgr. Ševcovic se obrátil na UJEP s žádostí o
podporu a zvážení možnosti poskytnutí pomoci prostřednictvím studentů PF UJEP, kteří
by se mohli věnovat dětem v mateřských a základních školách v Ústí nad Labem, za
předem stanovených podmínek, po otevření mateřských a základních škol, které je
naplánováno po 25. 5. 2020. Děkan prof. Škoda s náměstkem Mgr. Ševcovicem o této
žádosti osobně jednal a přislíbil pomoc studentů PF UJEP. Konkrétní formy a rozsah
pomoci bude konkretizován v návaznosti na aktuální situaci po otevření mateřských a
základních škol.
3. Kolegium děkana diskutovalo nabídku časopisu Absolvent, který vychází v listopadu
2020 a je distribuováno na více než 700 středních školách v ČR pro budoucí maturanty.
Časopis chce budoucím maturantům a rodičům představit možnosti studia na PF UJEP
formou příběhu na inzertní dvoustraně. Časopis je možné nahlédnout zde:
https://bit.ly/absolvent5. Kolegium doporučuje děkanovi PF akceptovat tuto nabídku.
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4. Předpokládaný termín zasedání VR PF UJEP je 11. 6. 2020 od 10:00 hod. Případné
změny v návaznosti na aktuální koronavirovou situaci budou včas oznámeny.
dr. Balkó
5. Dr. Balkó informoval členy kolegia o elektronickém publikačním systému Publi
(https://publi.cz/). Tento systém umožňuje publikování a distribuci elektronických
dokumentů, interaktivních knih a dalších materiálů. Kolegium děkana nabídka zaujala.
Pro bližší informace bude na září 2020 sjednána schůzka se zástupci firmy, která tyto
produkty nabízí.
6. Dnem 27. 4. 2020 je vyhlášena lhůta pro podávání návrhů projektů vztahujících se
k vědecké a tvůrčí činnosti akademických pracovníků na PF UJEP (viz směrnice děkana
PF UJEP č. 1/2019. Přihlášky/registrační formuláře posílejte do 13. 5. 2020 (do 11:00
hod.) na oddělení pro vědu PF paní Ryglové 1x v tištěné formě a také na:
projekty.pf@ujep.cz. Při přípravě žádostí je důležité zohlednit následující informaci:
 Nebudou podpořeny projekty, ve kterých by byly finanční prostředky použity na
účast (aktivní i pasivní) řešitelů IG PF UJEP na konferencích (konferenční
poplatek, cestovné apod.), kde je uplatňován podezřele rychlý a relativně snadný
proces vydávání statí bez recenze. Publikace tohoto typu totiž nemají přínos pro
rozvoj jednotlivých oborů ani pro odborný rozvoj samotných účastníků.
dr. Zilcher
7. Dne 27. 4. 2020 byl podán projekt Horizon 2020 výzvy H2020-SwafS-2018-2020, který
má název Sustainable institutional change through gender equality plans in small and midsized universities. Podávající univerzita je Universidad De Burgos ve Španělsku. Za
UJEP se na přípravě podílelo vedení PF a FSE.
8. Vnější výběrové řízení proběhne dne 29. 4. 2020 od 10:00 hod. Zasedání komisí bude
realizováno, avšak bez účastníků, kteří budou v případě potřeby osloveni telefonicky.
Do vnějšího výběrového řízení se přihlásilo:
a) KHV: jeden uchazeč na pozici vedoucího katedry;
b) KVU: jeden uchazeč na pozici vedoucího katedry; dva uchazeči na pozici
profesor/docent/odborný asistent/lektor se zaměřením na hudební výchovu pro
předškolní
a
primární
vzdělávání;
jeden
uchazeč
na
pozici
profesor/docent/odborný asistent/lektor se zaměřením na hudební výchovu pro
předškolní a primární vzdělávání; jeden uchazeč na pozici: lektor/odborný asistent
se zaměřením na didaktiku výtvarné výchovy a výtvarného vyjadřování plošného;
c) KAJ: bez uchazečů;
d) KPS: bez uchazečů;
e) KSSP: jeden uchazeč na pozici profesor v oboru Sociální pedagogika nebo v oboru
příbuzném se zaměřením na oblast sociální patologie, sociálních aspektů ve
vzdělávání, s odpovídající tvůrčí činností; Jeden uchazeč na pozici lektor/odborný
asistent v oboru Speciální pedagogika se zaměřením na oblast logopedie,
surdopedie, psychopedie, oftalmopedie, případně specifických poruch učení a
chování;
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f) KPPR: sedm uchazečů na pozici odborný asistent/docent se zaměřením na český
jazyk a literaturu, s možným přesahem do speciální pedagogiky;
g) KBO: dva uchazeči na pozici vedoucí oddělení slavistiky.

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan PF UJEP v Ústí nad Labem

Zapsal:
dr. Bertl
přílohy:
 přehled termínovaných úkolů
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Termínované úkoly:
TERMÍN

ÚKOL

ZODPOVÍDÁ

x

x

x
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